
 

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a 
unor funcţionari publici din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt: 

Pentru funcția publică de Referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul  Biroului 

Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor: 

-  Constituţia României; 

-  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români. 

 

Pentru funcția publică de Auditor, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Audit 

Public Intern: 

- Constituția Romaniei, republicata, 

- Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României 

nr.57 din 03.07.2019; 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activitatii de audit public intern , 

 

- O.M.F.P nr. 252/2004  pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern; 

- O.M.P.F. nr.1917/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului 

Unitatea de Implementare a Proiectelor: 

- HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de 

coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru 

asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 

instrumentelor structurale 2007-2013 

-HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

 -HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
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- ORDONANTA DE URGENTA nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora  

-HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

- HOTĂRÂRE nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice 

- ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

-CONSTITUTIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991  
 

Pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Administratie 

Publica si Juridic: 

- CONSTITUTIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- ORDONANȚA DE GUVERN NR. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei 

activități în folosul comunității; 

- H.C.L. nr. 221/31.07.2014 privind stabilirea domeniilor în care condamnații și contravenienții 

pot presta activități în folosul comunității. 

 

 

 


